
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
££>/? ш / Л . Ї

Про позачергову 20 сесію обласної Ради 7 скликання

Відповідно до статей 46, 55 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи звернення депутатів обласної Ради 
7 скликання щодо скликання позачергової сесії обласної Ради, клопотання 
голови обласної державної адміністрації та управління спільної комунальної 
власності територіальних громад області:

1. Провести пленарне засідання позачергової 20 сесії обласної Ради
7 скликання 8 червня 2017 року о 10 годині в приміщенні обласної Ради.

2. На розгляд пленарного засідання сесії внести питання, що додаються.

3. На пленарне засідання сесії обласної Ради запросити голову обласної 
державної адміністрації та його заступників, голів районних рад та міських 
голів міст обласного значення, голів районних державних адміністрацій, голову 
Громадської ради при Вінницькій обласній Раді, представників політичних 
партій і громадських об ’єднань, засобів масової інформації.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Проект

Перелік питань, що пропонуються для розгляду 
на пленарному засіданні позачергової 20 сесії обласної Ради 7 скликання

8 червня 2017 року

1. Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Верховної ради України, Кабінету міністрів України щодо ринку землі.

2 . Про Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 
ендокринологічний центр.

3. Про комунальну установу “Козятинська лікарня відновного лікування” .
4 . Про Вінницьку обласну комунальну установу “Служба технічного 

нагляду за об ’єктами житлово-комунального господарства ” .
5. Про обласний комунальний заклад “Вінницький спеціалізований 

будинок дитини з ураженням центральної нервової системи та порушеннями 
психіки” .

6. Про обласне комунальне підприємство “Вінницякіно” .
7. Про Вінницьке обласне комунальне підприємство “Учбово - курсовий 

комбінат” .
8. Про внесення змін до структури обласної Ради та її виконавчого 

апарату.
9. Про внесення змін до рішення 1 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 04 грудня 2015 року № 13.
10. Про начальника комунального підприємства “Гайсинське міжрайонне 

бюро технічної інвентаризації” .
11. Про директора комунального підприємства “Вінницький обласний 

виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції 
АПК “Облагростандарт” .

12. Про начальника комунального підприємства “Бершадське районне 
бюро технічної інвентаризації” .

13. Про начальника комунального підприємства “Барське районне бюро 
технічної інвентаризації” .

14. Про директора комунального закладу “Вінницька обласна 
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею 
на траві “Олімпія” .

15. Про директора Брацлавського психоневрологічного будинку- 
інтернату.

16. Про передачу в безоплатне користування нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.


